
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NADALJNJE USPOSABLJANJE  
ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN  

 
Vse imetnike, katerim veljavnost izkaznice za izvajalca ukrepov varstva rastlin poteče v drugi polovici leta 2019 
in v prvi polovici leta 2020 opozarjamo, da se morajo udeležijo obnovitvenega tečaja. 
 
Če želite podaljšanje izkaznice, se morate udeležiti vsaj enega nadaljnjega usposabljanja (tečaja) pred 
potekom veljavnosti vaše izkaznice. 
 
Če izkaznica ni podaljšana tudi ni več veljavna kar pomeni, da ne smete uporabljati vseh FFS prav tako vam 
trgovec ne sme prodati vseh FFS. Če želite po tem roku ponovno podaljšati veljavnost izkaznice, morate 
ponovno opraviti osnovno 15-urno osnovno usposabljanje (tečaj). 
 
Vsem, ki smo jim izkaznice izdali pri naši organizaciji bomo poslali osebna vabila za nadaljnje usposabljanje, 
kjer so vabljeni na posamezno lokacijo. Imetnikom izkaznic priporočamo, da se zaradi lažje organizacije in 
zagotovitve zadostnega števila mest v predavalnici udeležite usposabljanja, na katerega ste vabljeni, v primeru 
odsotnosti pa so na vabilu napisane tudi rezervne lokacije, kamor se prijavite. 

 
Administrativne zadeve in izpolnjevanje prijavnic bo potekalo pred usposabljanjem v času pol ure pred 
pričetkom. 
Usposabljanje traja 3 ure (4 šolske ure po 45 minut). Ob koncu usposabljanja ni izpita. 
 
Prosimo vas, da s seboj prinesete: 
 

• Veljavno izkaznico, ki jo bomo v času usposabljanja podaljšali in vam jo na koncu tudi vrnili 

• Davčno številko – v primeru, če ste izgubili izkaznico in je nimate pri sebi 

 

Usposabljanja se lahko udeleži vsak imetnik izkaznice pred potekom veljavnosti izkaznice, kar pomeni 
udeležbo v času 12 mesecev pred potekom, s tem da se vam izkaznica podaljša od veljavnega datuma, ki je 
vpisan v izkaznici za naslednjih 5 let.  

 

• Znesek usposabljanja se plača pred pričetkom tečaja in znaša: 29,00 EUR z DDV 
 

• Prijavnico boste dobili ob evidentiranju na usposabljanje, ko jo boste tudi izpolnili. Prijavnico boste 
dobili ob prijavi na tečaju, ko jo boste tudi izpolnili. Če se boste strinjali, vam bomo prijavnico z 
vašimi podatki tiskali na osnovi obstoječih podatkov iz evidenc. 

 

 

 
Vse informacije in prijave na GSM 031 703 601,Metka Barbarič, od ponedeljka do petka med 7.00 in 8.00 uro.  
 
           

Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota 
tel.: (02) 539 1410, fax: (02) 521 1491 


